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Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. гласник РС” бр.29/2013), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке број О-4/2014/ 104-08 и Решења о образовању комисије за јавну 

набавку  број Р-4/2014/ 105-08  припремљена је од стране  
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I.                            ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 

1.        Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:  

           Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ 

           Зрењанин, Панчевачка бб,  

           Интернет страна: www.gradskatoplanazr.rs 

 

2.         Врста поступка:  

            Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у          

            складу са Законом о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12) и           

            подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

           

3.        Предмет јавне набавке: Добра 

           Предмет јавне набавке број ЈН-4/2014 ОП-3 су добра „Електрична енергија”. 

          

4.        Циљ поступка: 

           Поступaк јавне набавке се спроводи рaди зaкључењa уговорa о јaвној нaбaвци 

 

5.        Резервисана набавка:   не 

 

6.        Електронска лицитација:  не 

 

7.         Контакт: 

            Лице за контакт:   Драган Коцић ,  

            е-мајл:   dragan.kocic@gradskatoplanazr.rs,   тел: 064/8438043                

            број факса:    023 315 0168          

 

8.         Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора  
    Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети најкасније у року до 10 (десет) дана од    

             дана јавног отварања понуда. 
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II.                              ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

 

1. Опис предмета јавне набавке:  

Предмет јавне набавке број ЈН-4/2014 ОП-3 су добра - Електрична енергија  

Назив и ознака из општег речника набавке:  

            Назив:       електрична енергија 

            Ознака:     09310000 

    

2. Опис партије, назив и ознака из општег речника набавке:        

            Предмет јавне набавке није обликован по партијама 

 

3.         Подаци о оквирном споразуму:   нема            
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III.                 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 
 

 НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

(закључење Уговора о потпуном снабдевању) 

 

1. Врста добара:     Електрична енергија. 
 

2. Техничке карактеристике 

          У складу са документом Правила о раду тржишта (''Сл. гласник РС'' бр.  120/2012), а по 

Табелама бр. 1 и 2 – Преглед мерних места ЈКП  Градска топлана и планирана потрошња за годину 

дана, објеката прикључених на дистрибутивни систем. 

 

          Врста продаје: стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца, на 

месту примопредаје током испоруке. 

 

3. Квалитет  

          Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду преносног 

система и изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/2012),  

Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке  и снабдевања 

електричном енергијом (''Сл. гласник РС'' бр. 63/2013). 

 

4. Количина и опис добара 

           Количина електричне енергије одређиваће се на основу предвиђене потрошње Наручиоца  на 

местима примопредаје током периода снабдевања.  

Оквирни обим динамике испоруке: аналогно распореду предвиђеног утрошка за период јануар 2014 

– децембар  2014. године из  Т1 и Т2 које су саставни део понуде у прилогу. 

  Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место примопредаје Наручиоцу. 

 

5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

        У складу са одредбама докумената из тачке 3 овог поглавља конкурсне документације. 

 

6. Рок испоруке добара 

На период од годину од дана закључивања уговора  од  00:00h - 24:00h 

 

7. Оквирна количина енергије:  Дата је у прилозима 

 

 8.  Место испоруке: 

Мерна места купца (наручиоца) прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на 

ниском и средњем напону у Зрењанину. 

 Снабдевач је дужан да даном потписивања овог уговора поступи у складу са чланом 141. став 5. 

Закона о енергетици (''Службени  гласник РС'' бр. 57/11, 80/11- исправка, 93/12, 124/12), односно да 

закључи и Купцу доставити:  

           - Уговор о приступу систему са оператором система за подручја Купца наведена у 

конкурсној документацији.  

           - Уговор којим преузима потпуну балансну одговорност за места примопредаје Купца.  
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Прилози:  

 
Табела бр. 1 – Планирана потрошња утрошка електричне енергије за период од 01.01.2014. – 

31.12.2014. године  по месецима за средњи и ниски напон. 

 Tабела бр. 2 – Преглед  мерних места - бројила са ЕД ознакама, категоријама  потрошње, 

одобреном снагом, прегледом потрошње електричне  енергије за мерна места на ниском 

напону: 

 

Предвиђене количине електричне енергије: 
 

Место испоруке:  Електроенергетски објекат: 

 

Према проложеном списку мерних места. 

 

Количина  енергије: 5.238,6  MWh и процењеном месечном динамиком у табели која је одређена на 

основу нашег захтева, 
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Укупно 

енергија  

(MWh) 

928,65 774,55 659,95 446,45 33,65 33,75 33,75 33,75 83,75 540,95 756,15 913,25 5.238,6 
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IV.                    УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ  

ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО  

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

 

    УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА 

 

1.1.    Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава     

          обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона,       

          и  то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 

75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 

1. тач. 4) Закона); 

 

            5)  Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је                       

      предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона),  ако је таква дозвола      

      предвиђена посебним прописом. 

 

6)  Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је              

      поштовао бавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,  

      запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да     

      гарантује да је ималац  права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2.  Закона) 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛ. 76.  ЗАКОНА КОЈЕ ПОСТАВЉА НАРУЧИЛАЦ 

 

1.2      Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити  

           додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане  чл. 76.  

           Закона, и то: 

1) Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у 

било ком периоду из претходне две године до дана објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки, обавио минимално једну трансакцију, што се доказује 

Потврдом (уверењем) Оператора преносног система.  
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ОСТАЛИ УСЛОВИ 

 

  1.3.     Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом  80.            

             Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.тач 1)         

             до 4)  Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке  који ће        

             понуђач извршити преко подизвођача. 

 

  1.4.     Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе  

              понуђача, мора  да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)             

              Закона, а  додатне услове испуњавају заједно. 

              Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из                           

              групе  понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна      

              испуњеност тог услова. 
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      2.                    УПУТСТВО  КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

  

                       1.    Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: 

                       Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из        

                       регистра надлежног Привредног суда, 

 

2.    Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ:  

Правна лица:  1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на 

чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице 

није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из 

казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 

Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 

организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних 

дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

 

3.    Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона – Доказ:  

Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера 

забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог 

органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране 

обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; 

Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није 

регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка 

лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

одређених послова.  

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  

 

4.    Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ:  

Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 

приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;                       



 
 

 
10/56 

Конкурсна документација у отвореном поступку за добра број  4/2014 ОП-3 

 

                       5.    Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: 

 Важећа дозвола за обављање делатности која је предмет јавне набaвке, издата од 

стране надлежног органа ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом коју 

понуђач доставља у виду неоверене копије. За правно лице је потребно доставити 

лиценцу Агенције за енергетику владе РС за трговину електричном енергијом на 

тржишту електричне енергије и Потврду Агенције да је та лиценца још увек важећа, 

или адекватан документ уколико је таква дозвола предвиђена прописима државе у којој 

је  седиште понуђача. 

Дозвола мора бити важећа. 

 

6.   Услов из чл. 75. ст. 2  – Доказ 

Потписан и оверен Образац изјаве (Образац број XIII налази се на страни 39 Конкурсне 

документације). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 

оверена печатом. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа:  

         

        1) Докази:  

 Потврда (уверење) Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на 

тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду из претходне две 

године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, 

обавио минимално једну трансакцију.              

 

         2) Докази:  

 Понуђач је обавезан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде на 

износ у висини од 2% вредности понуде без ПДВ-а. 

 Писмо о намерама банке да изда банкарске гаранције: 

- за добро извршење посла 

 

Испуњеност основних и додатних услова за учешће се доказује достављањем 

доказа уз понуду и они чине њен саставни део. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави 

наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 

5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке 

за који је неопходна испуњеност тог услова.  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави 

доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) 

Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на 

основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа. 
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Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на 

увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да 

доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно 

доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 

документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени 

у оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 

доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену 

пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима 

понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што 

она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач 

има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити 

понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 

 

НАКНАДНО ДОСТАВЉАЊЕ НАВЕДЕНИХ  ДОКАЗА НИЈЕ МОГУЋЕ. 
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V.                  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима Наручиоца у погледу 

садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о јавној набавци 

услуга. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за учешће у поступку јавне набавке, 

а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом.  

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуда мора да садржи: 

 

 Понуда се саставља тако што понуђач уписује све тражене податке у обрасце и изјаве као и у 

модел уговора који су саставни део конкурсне документације,  

 Обрасци, изјаве и модел уговора се морају попунити читко, морају бити потписани од стране 

Одговорног лица и оверени печатом, а модел уговора мора бити потписан и печатиран на 

свакој страни. 

 Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а 

место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.  

 Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано 

као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави 

овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.  

 У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе 

понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача. 

 Садржину понуде чине, поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености услова из 

чл. 75.и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл.77.- овог закона, који су наведени у 

конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве и то:       

- попуњен и оверен Прилог бр.VI. 1.- Образац подаци о понуђачу, 

- попуњен, потписан и оверен Прилог бр. XIII.- Изјава понуђача да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне својине, 

- докази о испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из члана 76., 

предвиђених чланом 77.- Закона и конкурсном документацијом, 

- попуњен, потписан и оверен Прилог бр. VI.- Образац понуде, 

- попуњен, потписан и оверен Прилог бр. VII.- Образац структуре цене, 

- попуњен, потписан и оверен Прилог бр. XII.- Изјава понуђача о независној понуди, 

- обрасци и докази у складу са тачком 10. овог упутства у случају да група понуђача подноси 

заједничку понуду, односно 9. ако понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

- средство финансијског обезбеђења понуде у складу тачком 14. овог упутства. 

 

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених информација или 

погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, Наручилац ће одбити 

као неосноване. 

 Обавезно је да сви документи поднети уз понуду буду тако повезани, да се не могу накнадно 

убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се 

видно не оштете листови или печат.  
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 3. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 

пут отвара, тако да сви листови понуда буду повезани јемствеником, са назнаком на полеђини 

коверте или на кутији назива и адресе и телефона понуђача, лица за контакт и са назнаком: 

"ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ за добра БРОЈ  ЈН-4/2014 ОП-3 - „ Електрична 

енергија“, уз напомену „не отварати“, на адресу ЈКП „Градска топлана“, 23000 Зрењанин, 

Панчевачка бб.  

 У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 

пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

 Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

 

4. ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ И БЛАГОВРЕМЕНОСТ  ПОНУДЕ 

 Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у 

позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 10.02.2014.године до 10,00 

часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се 

неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити 

неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама Наручиоца, 

дана 10.02.2014. године са почетком у 10,15 часова.  

 Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре 

почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање у 

овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом 

овлашћеног лица понуђача. 

 

5. ПАРТИЈЕ 

 Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 

6.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 Понуђач може да допуни, измени или опозове своју понуду пре истека рока за подношење 

понуда (до 10.02.2014 .године до 10.00 часова), а измена или повлачење понуде је пуноважно 

ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду, или обавештење о опозиву понуде – 

пре истека рока за подношење понуда.  

 Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде.  

 Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља.  

 

 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Градска топлана“, 23000 

Зрењанин, Панчевачка бб,  са назнаком: 

- „Измена понуде за јавну набавку добара ЈН-4/2014 ОП-3 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

- „Допуна понуде за јавну набавку добара ЈН-4/2014 ОП-3 - НЕ ОТВАРАТИ” - или 

- „Опозив понуде за јавну набавку добара ЈН-4/2014 ОП-3 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
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- „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара ЈН-4/2014 ОП-3 -  НЕ ОТВАРАТИ”. 

 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

Уколико понуђач поступи супротно наведеном Наручилац ће наплатити средство обезбеђења 

озбиљности понуде. 
 

8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

 У Обрасцу понуде (прилог VI.), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

 

9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 Понуђач је дужан да у понуди наведе, да ли ће извршење предметне набавке, делимично 

поверити подизвођачу.  

 У том случају, дужан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће 

бити поверен подизвођачу ( не може бити већи од 50 % ) , назив и податке о подизвођачу, као 

и део набавке који му поверава. 

 Уколико дође до закључења уговора са понуђачем тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

 Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као најповољнија 

понуда, Наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора о јавној набавци, 

закључен уговор са сваким подизвођачем о пословно-техничкој сарадњи на извршењу 

предметне јавне набавке. 

  Уколико већ постоји закључен уговор, биће потребно да се, за извршење предметне јавне 

набавке, потпише одговарајући анекс на постојећи уговор о пословно-техничкој сарадњи и 

достави Наручиоцу у оригиналу или овереној копији.  

 Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о 

јавним набавкама. 

 За сваког подизвођача, понуђач је дужан да достави доказ о испуњености обавезних услова из 

чл.75 став 1  (тачке 1. до 4.) Закона о јавним набавкама, као и доказ из истог члана (тачка 5.) за 

део набавке који ће извршити подизвођач. 

 Понуђач не може ангажовати као подизвоћача лице које није навео у понуди. 

 Све обрасце у понуди и уговор са наручиоцем, без обзира на број подизвођача, попуњава, 

оверава и потписује понуђач.  

 Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла наручиоцу, без обзира на број 

подизвођача.  

 Понуђач који поднесе понуду самостално не може бити и подизвођач у некој другој понуди.  

 Исто лице може бити подизвођач у више понуда.  

 Подношење заједничке понуде од стране групе понуђача, при чему један или вище чланова 

ангажује и подизвођача, није дозвољено.  

 У случају ангажовања подизвођача понуђач је обавезан да попуни, потпише и овери прилог  

бр.VI. тачка 3 Подаци о подизвођачу. 

 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 
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10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 Понуду може поднети група понуђача. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то 

податке о:  

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред наручиоцем,  

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

- понуђачу који ће издати рачун,  

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

У случају да група понуђача подноси заједничку понуду, мора поднети и:  

 Попуњен, потписан и оверен образац бр. VI. Образац понуде  од стране члана групе понуђача 

ко је овлашћен да представља групу понуђача (лидер групе понуђача)  

 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

Обрасцу бр. IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

 Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају 

заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом. 

 Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

 попуњен, потписан и оверен прилог бр. VI. тачка 4 за сваког члана групе понуђача  

( учесника у заједничкој понуди) 

 Све обрасце у понуди и уговор са наручиоцем потписује понуђач који је у обрасцу бр. VI.  

(и Правном акту по избору понуде) означен као лидер групе понуђача.  

 Понуђач који подноси понуду самостално не може се у другој понуди појавити као члан групе 

понуђача.  

 Исто лице може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду.  

 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају наручиоцу неограничено солидарно.  

 

11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ВРСТА ПРОДАЈЕ И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

 Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана службеног пријема 

рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12) рачунајући од дана уредно примљене 

фактуре за испоручене количине електричне енергије (потврђене од стране наручиоца и 

понуђача). 

  Наручилац ће плаћање вршити месечно, за претходни месец, а по пријему исправне  фактуре 

(рачуна), а у року који понуђач наведе у обрасцу понуде и Моделу уговора. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 Наручилац ће сваку понуду у којој понуђач буде тражио аванс одбити као неприхватљиву. 

 

Врста продаје 

 Стална и гарантована од 00:00h-24:00h према централно - европском времену (CET). 
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11.2. Захтев у погледу рока важења понуде 

 Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

 У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива.  

 У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

 Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

11.3. Захтеви у погледу места испоруке 

Место испоруке-примопредаје су мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у 

категорији потрошње на ниском напону и средњем напону, у свему према табелама 1 и 2 конкурсне 

документације.  

 

12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

 Цена електричне енергије, коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона, мора бити 

исказана у динарима, са и без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ).  

 Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се 

за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

 Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о 

енергетици, набавку и испоруку електричне енергије.  

 Обавеза је понуђача да искажу јединичну цену МWh електричне енергије ВТ, јединичну цену 

МWh електричне енергије НТ и јединичну јединствену цену МWh електричне енергије, са 

ПДВ-ом и без ПДВ-а. 

 Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне енергије ни 

трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни 

накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. Наведене трошкове 

понуђач ће, у оквиру рачуна, фактурисати наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских 

величина за места примопредаје наручиоца, уз примену ценовника за приступ систему за 

пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне 

енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију 

електричне енергије објављеној у „Службеном гласнику РС“, односно у  ускладу са 

методологијама за одређивање цена објављених у „Службеном гласнику РС“. 

   Цена је фиксна и не може се мењати.   

   Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

   Образац структуре цене (образац VII у конкурсној документацији), понуђачи попуњавају у 

складу са упутством датим у конкурсној документацији. 

 

 

13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 

СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ 

МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, 

ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА 

И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи - Министарства финансија и 

привреде, ул. Саве Машковића 3-5, Београд  www.poreskauprava.gov.rs   

http://www.poreskauprava.gov.rs/
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 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, 

Руже Јовановића 27а, Београд, http://www.sepa.gov.rs  и у Министарству енергетике, развоја и 

заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, www.merz.gov.rs  

 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд, www.minrzs.gov.rs  

 

14.  ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

НАРУЧИЛАЦ ЗАХТЕВА ДА ПОНУЂАЧ УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ: 

 

1) Обезбеђење за озбиљност понуде 

 Понуђач је обавезан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде на 

износ у висини од 2% вредности понуде без ПДВ-а. 

 Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити неопозива безусловна (без приговора) и 

платива на први позив, са трајањем најмање од 60 дана од дана отварања понуда. 

 Сви трошкови око прибављања банкарске гаранције падају на терет понуђача, а исти могу 

бити наведени у Обрасцу трошкова припремања понуде. 

 У случају да понуђач не испуни своје обавезе у поступку јавне набавке, Наручилац ће 

уновчити приложену банкарску гаранцију.  

 Уколико понуђач, односно члан групе понуђача одређен споразумом о заједничком извршењу 

набавке, не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

 Ако понуђач поднесе гаранцију стране банке, та банка мора имати додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног рејтинга квалитета 3 (инвестициони ранг). 

 У случају да понуђач по истеку рока за подношење понуда повуче или измени понуду или 

уколико не потпише уговор ако је његова понуда изабрана, Наручилац ће уновчити гаранцију. 

 Банкарска гаранција ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по 

закључењу уговора са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија, а понуђачу са 

којим је закључен уговор у року од 8 дана од дана предаје Наручиоцу инструмента 

обезбеђења извршења уговорних обавеза који се захтева уговором. 

 

2) Изјаву о намерама у вези гаранције за добро извршење посла 

 Понуђач уз понуду доставља оригинал Изјаве/Писма о намерама пословне банке 

понуђача да ће банка понуђачу издати неопозиву, безусловну  и плативу на први позив 

банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 5% вредности (понуде) 

уговора, без ПДВ-а и са трајањем најмање 10 (десет) дана дуже од периода важења уговора, а 

која треба да буде потписана и оверена од стране банке. 

 Ако понуђач поднесе гаранцију стране банке, та банка мора имати додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног рејтинга квалитета 3 (инвестициони ранг). 

 

2а)  Наручилац захтева да изабрани понуђач приликом закључења уговора достави 

гаранцију за добро извршење посла 

 Изабрани понуђач је дужан да Наручиоцу  достави неопозиву, безусловну (без приговора) и 

наплативу на први позив банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 5% 

вредности уговора, без ПДВ-а. 

 Наведену банкарску гаранцију понуђач предаје најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 

закључења уговора. 

 Банкарска гаранција за добро извршење посла мора трајати најмање 10 (десет) дана дуже од 

периода трајања уговора. 

http://www.sepa.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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 Ако понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, та банка мора имати додељен 

кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног рејтинга квалитета 3 (инвестициони 

ранг). 

 Сва средства финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача одређеног 

споразумом о заједничком извршењу набавке или понуђача, али не и на подизвођача. 

 У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, 

Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране понуђача. 

 Уколико понуђач не достави средства финансијског обезбеђења у роковима и на начин 

предвиђен конкурсном документацијом, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива. 

 

15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом 

утврђени или означени као поверљиви.  

 Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости 

података добијених у понуди.  

 Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не 

садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне 

податке који су прописима означени као поверљиви. 

 Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим 

словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“. 

 Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени 

начин.Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, 

Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако 

што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, 

време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост 

докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.  

 Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци 

из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

 

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде заинтересовани 

понуђачи  могу тражити у писаном облику путем поште, електронске поште или факсом 

и то најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за  подношење понуда, на адресу 

Наручиоца: 

ЈКП Градска топлана Зрењанин 

Панчевачка бб, 23000 Зрењанин 

 

Служба за јавне набавке, Драган Коцић 

е-мајл:   dragan.kocic@gradskatoplanazr.rs,   тел: 064/8438043 

и 

Стручно лице: Љубиша Самарџић 

е-мајл:   ljubisa.samardzic@gradskatoplanazr.rs,   тел: 064/8438001 

факс број 023 315 0168 

уз напомену: 

       „Појашњења - позив за јавну набавку „Електрична енергија“ број  ЈН-4/2014 ОП-3“ 
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 Наручилац ће у року од  три дана по пријему таквог захтева, писаним путем одговорити 

понуђачу и ту информацију информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој 

интернет страници. 

 Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона o јавним 

набавкама. 

 Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

 

17.   ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 Наручилац може, најкасније девет дана пре истека рока за подношење понуда, да изврши 

измену конкурсне документације. Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде 

измени или допуни конкурсну докуменатацију, дужан је да без одлагања те измене или 

допуне објави на Порталу јавних набавки. Све измене, објављене на напред наведени начин и 

у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације.  
 

 У случају измене или допуне конкурсне документације од стране Наручиоца, осам или мање 

дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за 

подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

 

18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 

захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. Закона).  

 Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

 Захтев за додатно објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не 

смеју тражити, нудити, нити дозволити промене у понуди.  

 

19. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ 

НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у 

поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 

 Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 

     Доказ наведеног може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
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2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или 

испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди 

као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

 

 Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3.тачка 1) члана 82. Закона, који 

се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је 

предмет јавне набавке истоврсан.  

 Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача 

уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе 

понуђача.  

 На основу донетих закључака у складу са чланом 83. Закона Управа за јавне набавке води 

списак негативних референци који објављује на Порталу јавних набавки.  

 Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 

неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио 

негативну референцу. 

 Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 

референцу, Наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза. 

 Као додатно обезбеђење, у овом случају, изабрани понуђач је у обавези, у тренутку 

закључења уговора, да Наручиоцу поднесе банкарску гаранцију на износ од 15% вредности 

уговора, на име гаранције за добро извршење посла, без ПДВ. 

 

20. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума “НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА 

ЦЕНА”. 

 

21. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, 

биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања, а који не може бити дужи 

од 45 дана. 

 

 22. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

23. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или 

пословно удружење у њихово име.  

 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 

захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за 

заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом,  факсом или препорученом 

пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка 

јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 
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О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 

набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 

најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

 Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права 

долази до застоја рока за подношење понуда.  

 После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка 

јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од 

дана пријема одлуке.  

 Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 

истека тог рока.  

 Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 80.000,00 

динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда (број жиро рачуна: 

840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97  50-016, сврха: Републичка 

административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике 

Србије). 

 Уколико подносилац захтева оспорава Одлуку о додели уговора такса износи 80.000.00 дин. 

уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 дин., а 

уколико оспорава  одлуку о обустави поступка ЈН или радњу наручиоца од момента отварања 

понуда до доношења Одлуке о додели уговора или обустави поступка такса износи такође 

80.000.000 дин уколико процењена вредност ЈН (сазнаће се из записника о отварању понуда) 

није већа од 80.000.000 дин. 

 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

24.  РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И  ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ УГОВОРА О 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуду, одбије 

неприхватљиву понуду. 

 

25.  РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

  Ако Понуђач којем је додељен уговор, не приступи закључењу уговора или одбије да 

закључи уговор, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим 

Понуђачем  (чл.113. ст. 3. Закона о јавним набавкама). 

 У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока 

за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  

 Измене или допуне Уговора могу се вршити искључиво у писаној форми, уз обострану 

сагласност обе стране и потпис овлашћених лица обе стране. 
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26.    ТРОШКОВИ ПОНУДЕ 

 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

Наручиоца накнаду трошкова. 

 Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде, али то није у обавези. 

 У Обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или 

модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкови 

прибављања средства обезбеђења. 

 

27.      МОДЕЛ УГОВОРА 

 Модел уговора чини саставни део ове конкурсне документације. 

 У складу са датим моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор 

о јавној набавци. 

 

28.    ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке да обустави поступак из објективних и 

доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 

онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба 

наручиоца за предметном набавком и одустане од доделе уговора о јавној набавци у складу са 

чланом 109. Закона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
23/56 

Конкурсна документација у отвореном поступку за добра број  4/2014 ОП-3 

 

   VI.                                      ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

  

 
 Понуда за јавну набавку добара број _____________,од дана ___________ за јавну набавку 

Електричне енергије, ЈН број  4/2014 ОП-3 

 

  1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

 

  2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:   
  

А)   САМОСТАЛНО 

Б)   СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В)  КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

   (заокружити понуђену опцију која одговара понуди) 

 

 

                                                                М.П.         

Датум:     

           Одговорно лице понуђача: 

                                                                                                                                                                       

___________________________ 

  

Напомена: Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално или са 

подизвођачем, као и носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку понуду. 

 



 
 

 
24/56 

Конкурсна документација у отвореном поступку за добра број  4/2014 ОП-3 

 

 

3.         ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

1)   Назив подизвођача:  

 
  Адреса:  

 
  Матични број:  

 
  Порески идентификациони број:  

 
  Име особе за контакт:  

    Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

   Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

2)   Назив подизвођача:  

 
  Адреса:  

 
  Матични број:  

 
 Порески идентификациони број:  

 
  Име особе за контакт:  

   Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

   Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач ( не може бити већи од 50 % ). 

 

Напомена:  

 

- Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 

је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за 

сваког подизвођача. 

- Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач за сваког подизвођача. 
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 4.        ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

1)   Назив учесника у заједничкој понуди:  

   Адреса:  

   Матични број:  

   Порески идентификациони број:  

   Име особе за контакт:  

2)   Назив учесника у заједничкој понуди:  

   Адреса:  

   Матични број:  

   Порески идентификациони број:  

   Име особе за контакт:  

3)   Назив учесника у заједничкој понуди:  

   Адреса:  

   Матични број:  

   Порески идентификациони број:  

   Име особе за контакт:  

 

 

 

 

Напомена:  

- Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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    5.       ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:     Набавка електричне енергије 

 

Јавна набавка бр.       ЈН-4/2014 МВ-3 

Предмет понуде:        „Електрична енергија“ 

Наручилац:                ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин  

 

ПОНУДА: 

 

 

* Укупна цена обухвата: цену електричне енергије са 100% балансном одговорношћу у складу са 

Законом о енергетици, набавку и  испоруку електричне енергије. 

Цена: 
                       Јединствена цена: ________ РСД/MWh 

             ВТ: ________ РСД/MWh 

            НТ: ________ РСД/MWh 

+ трошкови услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију 

електричне енергије 

 

Укупна вредност 

уговора 
30.000.000,00 РСД. 

Капацитет 

испоруке 
Према списку месечних података за набавку ел.енергије у 2014. год., 

Рок и начин 

плаћања 

Рок плаћања _______ (минимум 15 дана, максимум 45 дана) дана од 

пријема исправне фактуре (рачуна) за испоручене количине 

ел.енергије (потврђене од стране наручиоца и испоручиоца) у 

обрачунском периоду који је утврђен уговором. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Предмет 

набавке 

Јед. 

мере 

Јед. цена 

без ПДВ-а 

Процењене 

количине 

5.238,6  

MWh 

Јед. цена  

са ПДВ-ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а, за 

процењене 

количине  

 

Укупна цена 

са  ПДВ-ом, за 

процењене 

количине  

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. (3х4) 7. (4х5) 

 

Електрична 

енергија ВТ 
 

МWh      

 

Електрична 

енергија НТ 
 

МWh      

Електрична 

енергија 

јединствена 

тарифа 

МWh      

УКУПНО:      
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Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Рок важења понуде  60 (шездесет) дана од дана отварања понуда 

Врста продаје Стална и гарантована 

Период испоруке Годину дана од дана закључења уговора, од 00:00-24:00һ. 

Место  испоруке Мерна места наведена у прилозима 

Напомена 

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене 

потрошње купца на месту примопредаје током периода снабдевања. 

Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купца. 

 

Испорука електричне енергије гарантована и одређена на основу остварене потрошње купце. 

 

 

 

У _____________________                                                           Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

Дана:_________________                               М.П.                         ______________________________               

                     

 

                                                            

Напомене:  
 Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII.          ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 
 

За јавну набавку добара – електричне енергије, ОП број 4/2014 ОП-3 

 

Испорука електричне енергије гарантована и одређена на основу остварене потрошње купца. 

 

 

Упутство за попуњавање структуре цене:  

 
      Укупна цена мора да садржи све основне елементе: 

1. У колони 3 - уписати јединичну цену без ПДВ- а; 

2. У колони 5 - уписати јединичну цену са ПДВ-ом; 

3. У колони 6 - уписати укупну цену без ПДВ-а, за процењене количине; 

4. У колони 7 - уписати укупну цену са ПДВ-ом, за процењене количине. 

 

 

 

 

  У _____________________                                                            Потпис овлашћеног лица понуђача 

  

Дана:_________________                                   М.П.                       ______________________________    

 

 

Напомена: 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.  Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви 

Предмет 

набавке 

Јед. 

мере 

Јед. цена 

без ПДВ-а 

Процењене 

количине 

5.238,6  

MWh 

Јед. цена 

са ПДВ-

ом,  

Укупна цена 

без ПДВ-а, за 

процењене 

количине  

 

Укупна цена 

са  ПДВ-ом, за 

процењене 

количине  

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. (3х4) 7. (4х5) 

 

Електрична 

енергија ВТ 
 

МWh      

 

Електрична 

енергија НТ 
 

МWh      

Електрична 

енергија 

јединствена 

тарифа 

МWh      

УКУПНО:      
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понуђачи из групепонуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене. 

  Понуђач је дужан да попуни све ставке наведеног обрасца 

 

VIII.                         БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА (гаранција за озбиљност понуде) 

(ДОСТАВЉА СЕ УЗ ПОНУДУ) 

 

ГАРАНТ: ___________________________________________________________________  

(банка, адреса, текући рачун, матични број, Порески идентификациони број) 

 

ДУЖНИК: __________________________________________________________________  

(фирма, адреса, текући рачун, матични број, Порески идентификациони број) 

 

КОРИСНИК ГАРАНЦИЈЕ, ПОВЕРИЛАЦ: ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ЗРЕЊАНИН, 

 ул. Панчевачка бб,  

Матични број:  20489758,  

Порески идентификациони број:  105911713,  

Текући рачун:  105-5426-47  код  АИК БАНКЕ ад.  

 

ГАРАНТ: ________________________________________________________  даје следећу  

(назив банке) 

 

 

ГАРАНЦИЈУ ЗА ПОНУДУ бр. _____ од __.__.2014. године 
 

Ми доле потписана Банка, неопозиво и сагласно условима у овом документу, без могућности 

протеста или приговора, на први позив и без доказивања обавезујемо да ћемо платити ову 

банкарску гаранцију у корист КОРИСНИКА ГАРАНЦИЈЕ на износ од _______________ динара 

(словима: ___________________________________________),  што износи 2% од вредности 

понуде (без ПДВ-а) , а у случају:  

а) да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и 

б) да Понуђач, у случају да Корисник гаранције прихвати његову понуду: 

 не потпише Уговор о купопродаји електричне енергије, сагласно прихваћеним условима 

из Конкурсне документације; 

 не достави гаранцију за добро извршење посла. 

 

Плаћање ће бити извршено најкасније 3 (три) дана од дана пријема захтева.  

Плаћање по овој гаранцији биће ослобођено било каквих одбитака, трошкова, пореза, такси, 

односно било које врсте намета од стране државних органа, као и било којих додатака са наше 

стране за трошкове преноса новчаних средстава која су предмет ове гаранције.  

 

У случају статусних промена Дужника, гаранција важи за обавезе његовог следебеника.  

 

Гаранције је сачињена у 3 (три) истоветна примерка од који по 1 (један) примерак припада 

Гаранту, Понуђачу и Кориснику гаранције.  

 

Место и датум:          Банка:  

_______________                                                                    ________________________________ 

(штампано име и презиме одговорне особе) 

                                                      М.П.                                                                                                                                                                    

   ________________________________  
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                                                                                                                   (потпис) 

 

 

 

IX.                         ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

УГОВОРА 

 

 

 За јавну набавку добара електричне енергије, за потребе ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин  

 ОП број 4/2014 ОП-3 дајем следећу 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

 Понуђач: _____________________________________________________________, из 

______________________, изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен уговор: 

- приликом потписивања уговора или најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, 

на име средства финансијског обезбеђења уговора, доставити неопозиву безусловну ( без приговора) 

и наплативу на први позив банкарску гаранцију у висини од 5% вредности уговора, без ПДВ - а,  на 

име доброг извршења посла, која ће трајати 10 (десет) дана дуже од истека рока важности уговора. 

 

 

 Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на 

начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења. 

 

 

ПРИЛОГ:  Изјава/Писмо о намерама пословне банке понуђача да ће банка понуђачу издати 

банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

 

 

 

 

У _____________________                                               Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

Дана:_________________                       М.П.                    ______________________________ 

 

 

 

 

Напомене: 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац. 
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X.                                              МОДЕЛ  УГОВОРА 
 

УГОВОР број УГ-4/2014 ОП-3 

О јавној набавци добара у отвореном поступку  

 

УГОВОР О ПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  
 

Сачињен дана потписивања и овере Снабдевача  

           

Између: 

1. ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, Панчевачка бб, мат.бр. 20489758, ПИБ 105911713, Број рачуна 

105-5426-47, код   АИК  Банке ад. телефон (023) 3150-260, телефакс (023) 3150-151 као Наручилац (у 

даљем тексту: КУПАЦ), кога заступа директор мр Александар Старчевић, дипл.маш.инж. 

 

и 

2. Предузећа __________________________________________________________________ , 

___________________________ , улица __________________________________ ,  мат.бр. 

___________________________,  ПИБ ________________________________,    Број рачуна 

____________________________ , код   Банке ______________________________ ,  телефон 

_____________________ ,  телефакс _____________________  као понуђача  (  у даљем тексту: 

СНАБДЕВАЧ),  кога заступа директор ________________________________________ . 

 

Основ уговора: 

ЈН бр. 4/2014 ОП-3 

Број и датум доношења Одлуке о додели уговора:  ____________________________ 

Понуда изабраног Понуђача бр. ________  од дана ________________ . 

 

Уговорне стране констатују: 

 

Да је КУПАЦ на основу члана 32, 52. став 1. и 61.  Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник 

Републике Србије“ бр. 124/2012), на основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Купца спровео отворени поступак набавке „Електричне 

енергије“ за ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин.  

Да је СНАБДЕВАЧ доставио понуду број __________ од ___________ године која се налази у 

прилогу овог Уговора и чини његов саставни део. 

Да понуда СНАБДЕВАЧА у потпуности, тј. по свим позицијама, одговара техничкој спецификацији 

из конкурсне документације, која се налази у прилогу овог Уговора и његов је саставни део. 

Да је КУПАЦ у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде СНАБДЕВАЧА 

и извештаја о додели Уговора КУПЦА изабрао СНАБДЕВАЧА  _______________________________ 

за предметну набавку „Електричне енергије“ за ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин број  

ЈН- 4/2014 ОП-3 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА                                       

Члан 1. 
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Предмет уговора су добра – „Електрична енергија“ (у даљем тексту: предмет набавке) са 

потпуним снабдевањем, за потребе ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, и то (биће преузето из 

обрасца понуде):  

 

 

 СНАБДЕВАЧ се обавезује да КУПЦУ испоручи електричну енергију, а КУПАЦ да преузме и плати 

електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен овим уговором, а у складу са 

конкурсном документацијом и понудом СНАБДЕВАЧА бр. __________ од __________2014. године, 

у свему у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку 

електричне енергије. 

Члан 1а 

 

СНАБДЕВАЧ за набавку ______________________________________ (опис добра) ангажује 

ПОДИЗВОЂАЧА ______________________________________________ .  

(напомена: овај став се попуњава и биће наведен ако снабдевач ангажује подизвођача) 

СНАБДЕВАЧ је одговоран и за пропусте које би ПОДИЗВОЂАЧ учинио приликом извршења 

послова предвиђених овим уговором. 

 

У уговору Подизвођач __________________________________ (навести назив  Подизвођача) 

учествује у делу јавне набавке на пословима: 

______________________________________________________________________. 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач  је ______%. 

 

или 

Привредни субјекти___________________________________      наступају као 

група Понуђача у јавној набавци  __________________________________ (опис добра) на основу 

Споразума којим се понуђачи из групе међусобно и према купцу обавезују на извршење јавне 

набавке. 

(напомена: овај став се попуњава и биће наведен ако заједнички наступа група понуђача). 

 

Члан 2. 

 

Купац се обавезује да плати Снабдевачу за један мWh електричне енергије цену, без ПДВ-а, на начин 

исказан у табели датој у члану 1. овог уговора. 

Предмет 

набавке 

Јед. 

мере 

Јед. цена 

без ПДВ-а 

Процењене 

количине 

5.238,6  

MWh 

Јед. цена  

са ПДВ-ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а, за 

процењене 

количине  

 

Укупна цена 

са  ПДВ-ом, за 

процењене 

количине  

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. (3х4) 7. (4х5) 

Електрична 

енергија ВТ 
 

МWh      

Електрична 

енергија НТ 
 

МWh      

Електрична 

енергија 

јединствена 

тарифа 

МWh      
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 Цена је фиксна за уговорени период снабдевања.  

 У цену из члана 1. овог уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за пренос 

електричне енергије ни трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне 

енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије.  

Трошкове из става 3. овог члана Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Купцу сваког месеца, 

на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца, уз примену ценовника за приступ 

систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне 

енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију електричне 

енергије објављеној у Службеном гласнику Републике Србије, односно у  ускладу са методологијама 

за одређивање цена објављених у Службеном гласнику Републике Србије. 

 

Члан 3. 

 

Уговорне стране обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и плаћања електричне енергије 

извршиће према следећем:  

Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу,  

Период испоруке: од дана закључења уговора на период од годину дана, од 00:00 до 24:00. 

Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца, 

Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни систем у 

категорији потрошње на ниском напону и средњем напону у складу са постојећим ознакама ЕД из 

табела Т1 и Т2 која је саставни део овог уговора као Прилог.  

Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде у складу са 

Правилима о раду преносног ситема (''Службени гласник РС'',  бр. 55/8 и 3/12).  

Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Одлуком о усвајању правила о 

раду тржишта електричне енергије (''Службени гласник РС'' бр. 120/12), Правилима о раду преносног 

система, Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке електричне 

енергије, као и другим подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.  

Купац се обавезује да Снабдевачу изврши плаћање у року од ____ (попуњава Снабдевач), дана, од 

дана службеног пријема исправне фактуре за испоручене количине електричне енергије, потврђене 

од стране Снабдевача. 

Члан 4. 

 

Снабдевач сноси све ризике, у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке 

Купца.  

 Снабдевач је дужан да даном потписивања овог уговора поступи у складу са чланом 141. став 5. 

Закона о енергетици (''Службени  гласник РС'' бр. 57/11, 80/11- исправка, 93/12, 124/12), односно да 

закључи и Купцу доставити:  

           - Уговор о приступу систему са оператором система за подручја Купца наведена у конкурсној 

документацији.  

           - Уговор којим преузима потпуну балансну одговорност за места примопредаје Купца.  

 

Члан 5. 

 

Оператор система ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на местима примопредаје 

(мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за претходни 

месец.   

У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете електричне 

енергије, као валидан податак користиће се податак оператора дистрибутивног система.  

На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцу рачун за испоручену 

електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период, као и 
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накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе и информације из члана 144. Закона о 

енергетици.  

 

 

 

Члан 6. 

            

Снабдевач се обавезује да приликом потписивања овог уговора или најкасније у року од 5 (пет) дана 

од дана закључења уговора достави неопозиву безусловну ( без приговора) и наплативу на први 

позив банкарску гаранцију у висини од 5% вредности уговора, без ПДВ - а,  на име доброг извршења 

посла, која ће трајати 10 (десет) дана дуже од истека рока важности уговора. 

 

Члан 7. 

    

Снабдевач је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу са овим уговором. 

Уколико Снабдевач не изврши обавезе према одредбама овог уговора, Купац ће уновчити средство 

финансијског обезбеђења поднето од стране Снабдевача на име доброг извршења посла. 

 

Члан 8. 

    

Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна не испуњава 

или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 

   Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног обавештења 

о раскиду уговора. 

 

ОБАВЕЗЕ СНАБДЕВАЧА                                

Члан  9. 

 

Поред обавеза наведених члановима овог Уговора, СНАБДЕВАЧ је дужан да: 

 не ускраћује или отежава право на раскид, односно отказ уговора, због коришћења права на 

промену снабдевача, нити може наметати додатне финансијске обавезе по том основу. 

 КУПЦА на његов захтев обавести о подацима о потрошњи електричне енергије, у складу са 

Законом о енергетици и правилима о промени снабдевача. 

 пре подношења захтева оператору система за обуставу испоруке електричне енергије због 

евентуалних неизвршених обавеза по уговору о продаји електричне енергије, КУПЦА 

претходно упозори да у року прописаним Законом измири доспеле обавезе, односно постигне 

споразум о извршавању обавезе. 

 се придржава Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (''Службени 

гасник РС'', број 63/13).  

 КУПЦУ, ради обезбеђења штедње и рационалне потрошње електричне енергије, даје 

одговарајућа упутства о најекономичнијим начинима коришћења и штедње електричне 

енергије. 

 

НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА О ПРОМЕНИ ЦЕНА И ДРУГИХ УСЛОВА СНАБДЕВАЊА ЕЛ. 

ЕНЕРГИЈОМ 

Члан 10. 

 

О промени цена и других услова продаје, СНАБДЕВАЧ је обавезан да непосредно обавести КУПЦА, 

најкасније петнаест дана пре примене измењених цена или услова продаје, изузев у случај снижења 

цена и давања купцу повољнијих услова продаје. 
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У случају из става 1. овог члана, купац има право на раскид, односно отказ уговора о продаји ако не 

прихвата измењене услове продаје или измењене цене. 

 

РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ         

 

 

Члан 11. 

 

СНАБДЕВАЧ је дужан да КУПЦУ обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145. и 146. 

Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'' 57/2011).  

 ВИША СИЛА          

Члан 12. 

 

Виша сила ослобађа СНАБДЕВАЧА обавезе да испоручи, а КУПЦА да преузме количине 

електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања. 

Као виша сила, за СНАБДЕВАЧА и за КУПЦА, сматрају се непредвиђени природни догађаји који 

имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и околности 

који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а 

које уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају се 

и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о 

раду преносног система, а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.  

Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну 

страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне активности ради 

ублажавања последица више силе.  

Као виша сила не сматра се наступање околности код СНАБДЕВАЧА да понуђени и прихваћени 

пословни и технички капацитет из понуде СНАБДЕВАЧА буде редукован, изван одредби 

претходних ставова овог члана уговора.  

 

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА  

 

Члан 13. 

 

Уговор се може изменити, допунити и раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних 

страна и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије.  

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА                    

Члан 14. 

 

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, настојати да 

реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.  

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, уговара се надлежност Привредног суда 

у Зрењанину. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ             

Члан 15. 

 

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима, Закона о енергетици и подзаконских прописа којима се регулише рад енергетских 

субјеката, енергетске делатности и функционисања тржишта електричне енергије у Републици 

Србији. 

 



 
 

 
36/56 

Конкурсна документација у отвореном поступку за добра број  4/2014 ОП-3 

 

ПЕРОД ВАЖЕЊА УГОВОРА        

Члан 16. 
 

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и овере 

печатом.  

Уговор се закључује за период од годину дана од дана закључења уговора. 

 

Протеком времена на који је уговор закључен или утрошком расположивих средстава Купца у 

износу од 30.000.000,00 динара без ПДВ-а, овај уговор престаје да важи, о чему ће КУПАЦ 

обавестити СНАБДЕВАЧА.  

Члан 17. 

 

КУПАЦ и СНАБДЕВАЧ ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити овлашћена за 

размену информација и предузимања потребних активности за извршавање овог уговора.  

 

Члан 18. 

 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања а сачињен је у 6 (шест) истоветних 

примерака, од којих свака страна задржава по 3 (три) за своје потребе . 

  

Члан 19. 

Саставни део овог Уговора чине: 

- понуда снабдевача број __________ од дана ________ године. 

- конкурсна документација број КД-4/ 120-08 од дана 08.01.2014 године.  

 

Члан 20. 

 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему 

представљају израз њихове стварне воље. 

           

 

 

ЗА КУПЦА 

                                                                                                             ЗА СНАБДЕВАЧА 

 _______________________                                 ____________________                                                       

Директор ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин                                             Директор  

Мр Александар Старчевић дипл. инж. маш. 

 

 

 

 

 

 

 НАПОМЕНА: 

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци након што му је 

уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, 

односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку ове јавне 

набавке.  
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XI.                                ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

  У складу са чл. 88.став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС 124/12) као и чл. 

6. Правилника о обавезним елементима коникурсне документације ( Сл.гласник РС 29/2013),  

достављамо образац са структуром трошкова за припремање понуде у ЈАВНОЈ НАБАВЦИ :  

„Електрична енергија“,  - јавна набавка у отвореном поступку број ЈН-4/2014 ОП-3, објављеној на 

Порталу јавних набавки, за потребе  наручиоца ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, и то : 

 

 За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у предметној јавној набавци,  

Понуђач:____________________________,  из ______________________  је имао следеће трошкове: 

 

  

ВРСТА ТРОШКА 

 

ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

 

1. 

 

 
 

 

2. 
  

 

3. 

 

 
 

 

4. 
  

 

5. 
  

 

6. 
  

7. 
 

 
 

8. 
 

 
 

УКУПАН  ИЗНОС  ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА  ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 

накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом 

да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена:    достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

  У _______________________ дана ________2014.г. 
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 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

      МП          _______________________ 

   

      

        XII.                          ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

  У складу са чл. 26. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС 124/12) као и чл. 2. 

Правилника о обавезним елементима коникурсне документације ( Сл.гласник РС 29/2013),  у јавној 

набавци „Електричне енергије“,  - јавна набавка у отвореном поступку број ЈН-4/2014 ОП-3, 

објављеној на Порталу јавних набавки, за потребе  наручиоца ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајемо:  

 

 

  ИЗЈАВУ  О  НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ 

 
  

 Потврђујемо да смо понуду поднели независно, без договора са другим понуђачима 

или  заинтересованим лицима.  
 

  

 

    У _______________________ дана ________2014.г. 

                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача 
МП  

 

                  __________________________ 

        

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац 

ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 

заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа 

у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 

конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 

представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XIII.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 2. 

ЗАКОНА 

 

  

ИЗЈАВА 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), 

изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо при састављању понуде број 

__________, од ___________ 2013. године, за јавну набавку број ЈН-4/2014 ОП-3 „Електрична 

енергија“, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада и заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне 

својине. 

  

 

Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке у отвореном поступку број ЈН-4/2014 ОП-3 и у 

друге сврхе се не може употребити. 

  

Датум: ____________________     Потпис овлашћеног лица понуђача 

МП 

 

Место: ____________________                         _______________________ 

 

 

 

За понуђача који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, изјаву даје и 

потписује одговорно лице понуђача, а за понуду групе понуђача изјаву даје и потписује 

овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и оверава печатом.  
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ТАБЕЛА 1:         Планирана потрошња утрошка електричне енергије за период од 01.01.2014. – 31.12.2014. године 

                            по месецима за средњи и ниски напон (на средњем напону је само Производни погон топлане) 
 

 

Planirana potrošnja utroška električne energije za 2014 godinu po mesecima 

 PROIZVODNI POGON TOPLANE 

 Odobrena 
snaga: 1500 kW 

 
Kategorija:                                                                                                    Srednji napon TG3/4 

     Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar UKUPNO 

Aktivna 
energija VT kWh 500,000 400,000 350,000 200,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 250,000 400,000 500,000 2,690,000 

Aktivna 
energija NT kWh 250,000 200,000 150,000 150,000 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000 150,000 200,000 250,000 1,410,000 

Reaktivna 
energija kVArh 200,000 150,000 150,000 150,000 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000 150,000 150,000 200,000 1,210,000 

Obračunska 
snaga kW 1,000 1,000 1,000 1,000 50 50 50 50 900 1,000 1,000 1,000 

 

 

 
 
 

             Planirana potrošnja utroška električne energije za 2014 godinu po mesecima ukupno 

 NISKI NAPON 
     Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar UKUPNO 

Aktivna 
energija VT kWh 120000 115000 105000 75000 15000 15000 15000 15000 15000 100000 105000 115000 810000 

Aktivna 
energija NT kWh 60000 60000 50000 40000 7000 7000 7000 7000 7000 50000 55000 60000 410000 

Reaktivna 
energija kVArh 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000 
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TABELA 2:       Преглед  мерних места - бројила са ЕД ознакама, категоријама  потрошње, одобреном снагом, прегледом 

потрошње електричне  енергије за мерна места на ниском напону: 

 
 БРОЈИЛО 

БР. 
НАПОН ОД.СНАГА 

 
јануар фебруар март април мај јун јул август септемб. октобар новевем. децембар 

14065360 НИСКИ 17.25 ДТ 
            

11727315 НИСКИ 5.75 ДТ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

11727252 НИСКИ 5.75 ЈТ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

7396277 НИСКИ 5.75 ДТ 
            

11727302 НИСКИ 5.75 ДТ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

11727289 НИСКИ 17.25 ДТ 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

11773985 НИСКИ 5.75 ЈТ 
            

14033252 НИСКИ 17.25 ДТ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

14065337 НИСКИ 5.75 ЈТ 
            

14027724 НИСКИ 5.75 ЈТ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

14065329 НИСКИ 5.75 ЈТ 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

14065297 НИСКИ 5.75 ЈТ 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
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14025642 НИСКИ 5.75 ДТ 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

11727271 НИСКИ 5.75 ДТ 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

11727274 НИСКИ 17.25 ДТ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

11727312 НИСКИ 17.25 ДТ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

14024954 НИСКИ 5.75 ДТ 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

  
               

3512621 НИСКИ 17.25 ЈТ 1200 1400 1300 600 
     

1000 1000 1000 

2385877 НИСКИ 17.25 ДТ 1200 1100 1000 500 
     

1400 1300 1400 

2905588 НИСКИ 17.25 ДТ 1100 1500 1100 600 
     

1100 1100 1100 

2991869 НИСКИ 17.25 ЈТ 900 1000 1000 500 
     

1000 1000 1000 

7537037 НИСКИ 17.25 ДТ 500 600 500 300 
     

500 500 500 

7537007 НИСКИ 17.25 ДТ 1000 1000 700 400 
     

700 800 800 

7537810 НИСКИ 17.25 ДТ 1000 1000 900 400 
     

800 800 800 

4296820 НИСКИ 17.25 ДТ 700 700 600 300 
     

500 700 700 
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2565182 НИСКИ 17.25 ДТ 800 800 800 400 
     

800 800 800 

4178485 НИСКИ 17.25 ДТ 600 500 500 200 
     

500 500 500 

1476528 НИСКИ 17.25 ЈТ 1000 1000 1000 500 
     

900 1000 1000 

1579356 НИСКИ 17.25 ЈТ 1200 1200 1000 600 
     

1200 1100 1200 

7381070 НИСКИ 17.25 ДТ 1000 1000 900 600 
     

800 800 800 

2295152 НИСКИ 17.25 ЈТ 1200 1200 1100 800 
     

1100 1100 1100 

2295147 НИСКИ 17.25 ЈТ 1500 1500 1300 1000 
     

1000 1400 1400 

2940291 НИСКИ 17.25 ДТ 1500 1600 1300 800 
     

1100 1300 1300 

2108718 НИСКИ 17.25 ДТ 1500 1500 1300 800 
     

1300 1200 1300 

2110472 НИСКИ 17.25 ЈТ 1100 1100 900 400 
     

900 800 900 

1823795 НИСКИ 17.25 ЈТ 1400 1400 1200 700 
     

1200 1100 1200 

1890237 НИСКИ 17.25 ДТ 1600 1800 1500 800 
     

1500 1400 1500 

2115888 НИСКИ 17.25 ЈТ 1400 1400 1200 700 
     

1200 1200 1200 

3118267 НИСКИ 17.25 ДТ 1600 1700 1500 700 
     

1400 1400 1400 
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3118154 НИСКИ 17.25 ДТ 1600 1700 1500 800 
     

1400 1500 1500 

2281206 НИСКИ 17.25 ДТ 1700 1800 1600 900 
     

1600 1400 1600 

2087279 НИСКИ 17.25 ДТ 1800 1900 1600 900 
     

1500 1400 1500 

2115389 НИСКИ 17.25 ДТ 1400 1500 1400 600 
     

1300 1400 1400 

3195245 НИСКИ 17.25 ДТ 1600 1700 1400 800 
     

1600 1400 1600 

21080215415 НИСКИ 11.04 ДТ 1300 1000 1100 500 
     

800 1200 1200 

3523091 НИСКИ 17.25 ЈТ 900 1000 700 500 
     

1000 500 800 

1890239 НИСКИ 17.25 ДТ 4000 4000 3900 1800 
     

2100 3500 3900 

344548 НИСКИ 17.25 ЈТ 3200 3300 3000 1300 
     

2500 2300 2500 

  
               

257220 НИСКИ 17.25 ЈТ 1300 900 900 600 
     

600 800 800 

1488579 НИСКИ 17.25 ЈТ 1600 1400 1400 900 
     

1000 1500 1500 

352071 НИСКИ 17.25 ЈТ 1200 800 700 400 
     

800 700 800 
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1868793 НИСКИ 17.25 ДТ 700 300 500 500 
     

400 1100 1100 

1524230 НИСКИ 17.25 ДТ 1000 800 1000 700 
     

700 1000 1000 

1747778 НИСКИ 17.25 ДТ 1100 900 900 400 
     

900 1000 1000 

3512778 НИСКИ 17.25 ЈТ 1800 2100 1600 800 
     

1600 1800 1800 

2991866 НИСКИ 17.25 ЈТ 1800 1400 1500 1000 
     

900 1100 1100 

3633439 НИСКИ 17.25 ДТ 1600 1400 1300 800 
     

900 1400 1400 

3629988 НИСКИ 5.75 ДТ 1300 1300 1200 500 
     

1000 1300 1300 

3523090 НИСКИ 17.25 ЈТ 1200 1000 800 400 
     

900 1100 1100 

2258976 НИСКИ 17.25 ДТ 2800 1800 1000 700 
     

500 800 800 

  
               

7713849 НИСКИ 17.25 ДТ 700 700 600 400 
     

500 700 700 

7713844 НИСКИ 17.25 ДТ 800 800 700 400 
     

700 700 700 

2308466 НИСКИ 17.25 ЈТ 700 700 700 400 
     

600 1100 1100 
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324234 НИСКИ 11.04 ДТ 700 700 800 500 
     

500 600 600 

342884 НИСКИ 7.36 ДТ 400 300 300 200 
     

400 400 400 

2297021 НИСКИ 17.25 ЈТ 700 700 700 800 700 800 800 800 800 700 500 700 

7181641 НИСКИ 17.25 ЈТ 2200 2100 1900 800 
     

1900 1800 1900 

7569536 НИСКИ 17.25 ЈТ 1800 1400 1300 800 
     

1200 1200 1200 

7537044 НИСКИ 17.25 ДТ 800 800 700 500 
     

500 800 800 

7537027 НИСКИ 17.25 ДТ 1500 1500 1500 600 
     

1300 1400 1400 

  
               

8020625 НИСКИ 17.25 ЈТ 1000 700 600 300 
     

600 600 600 

6033497 НИСКИ 17.25 ЈТ 1000 800 900 500 
     

1000 1000 1000 

34284 НИСКИ 11.04 ДТ 600 600 500 300 
     

300 400 400 

300098 НИСКИ 11.04 ДТ 600 500 500 400 
     

500 400 500 

300090 НИСКИ 11.04 ДТ 800 500 500 300 
     

500 600 600 
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36413 НИСКИ 11.04 ДТ 1300 1100 800 700 
     

900 1000 1000 

34283 НИСКИ 11.04 ДТ 800 700 800 500 
     

600 700 700 

33756 НИСКИ 11.04 ДТ 1100 1100 900 700 
     

700 700 700 

  
               

53584 НИСКИ 11.04 ДТ 1100 1000 1000 700 
     

600 700 700 

3629988 НИСКИ 
              

3490715 НИСКИ 17.25 ДТ 1500 1500 1300 600 
     

1000 1200 1200 

5986578 НИСКИ 17.25 ДТ 700 600 700 400 
     

500 500 500 

4194589 НИСКИ 17.25 ДТ 1600 1300 1100 700 
     

1200 1300 1300 

7130520 НИСКИ 17.25 ДТ 1500 1500 1300 600 
     

1200 1200 1200 

7130880 НИСКИ 17.25 ДТ 2600 2700 2700 1800 
     

2000 2300 2300 

  
               

3774074 НИСКИ 17.25 ДТ 1600 2000 1700 800 
     

1500 1400 1500 
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36633379 НИСКИ 17.25 ДТ 1600 1600 1700 800 
     

1400 1200 1400 

36633256 НИСКИ 17.25 ДТ 1100 1300 1200 600 
     

1000 1000 1000 

3512776 НИСКИ 17.25 ЈТ 1900 2100 1400 1000 
     

1500 1600 1600 

5965926 НИСКИ 17.25 ДТ 1700 1800 1400 900 
     

1500 1500 1500 

7132764 НИСКИ 17.25 ДТ 2200 2300 2200 1200 
     

2200 1900 2200 

7132766 НИСКИ 17.25 ДТ 1600 1600 1500 900 
     

1700 1500 1700 

7323878 НИСКИ 17.25 ДТ 2100 2200 2100 1300 
     

2000 2200 2200 

3570936 НИСКИ 17.25 ЈТ 1600 1600 800 700 
     

1000 1300 1300 

8088546 НИСКИ 17.25 ДТ 900 900 900 500 
     

800 800 800 

9073058 НИСКИ 17.25 ДТ 900 700 800 700 
     

600 600 600 

87188 НИСКИ 17.25 ДТ 800 1200 1000 700 
     

600 400 600 

20780158843 НИСКИ 17.25 ДТ 700 700 700 600 
     

900 1000 1000 

187976 НИСКИ 11.04 ДТ 600 600 600 400 
     

600 600 600 
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7243003 НИСКИ 17.25 ДТ 1600 1600 1500 800 
     

1100 1600 1600 

7225070 НИСКИ 17.25 ДТ 1200 1200 1300 800 
     

800 1200 1200 

3429805 НИСКИ 17.25 ДТ 2200 2300 2100 1200 
     

2100 2300 2300 

4149971 НИСКИ 17.25 ДТ 1700 1700 1600 900 
     

1500 1600 1600 

  
               

20780112718 НИСКИ 11.04 ДТ 800 800 700 300 
     

600 600 600 

7000656 НИСКИ 11.04 ЈТ 400 400 400 300 
     

500 400 500 

4177223 НИСКИ 11.04 ДТ 500 500 400 200 
     

300 400 500 

7000666 НИСКИ 11.04 ЈТ 500 600 500 300 
     

400 500 500 

7000676 НИСКИ 11.04 ЈТ 400 400 300 200 
     

300 300 400 

7000661 НИСКИ 11.04 ЈТ 700 700 600 400 
     

500 700 700 

1321242 НИСКИ 11.04 ДТ 900 1000 900 500 
     

700 800 800 

7707923 НИСКИ 11.04 ДТ 600 600 600 400 
     

500 500 500 
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5448548 НИСКИ 11.04 ДТ 500 500 500 200 
     

400 500 500 

2398 НИСКИ 17.25 ДТ 800 800 700 500 
     

500 800 800 

53075 НИСКИ 11.04 ДТ 500 500 500 300 
     

300 600 600 

900 НИСКИ 17.25 ДТ 1700 1700 1500 700 
     

1900 1800 1900 

46525 НИСКИ 13.8 ДТ 300 300 300 200 
     

300 300 300 

233230 НИСКИ 11.04 ДТ 300 300 300 100 
     

300 300 300 

2088010814 НИСКИ 11.04 ДТ 600 500 500 300 
     

400 500 500 

2353540 НИСКИ 17.25 ЈТ 300 300 200 200 
     

200 300 300 

34328 НИСКИ 11.04 ДТ 900 900 700 500 
     

500 1200 1200 

34322 НИСКИ 11.04 ДТ 400 400 400 200 
     

300 400 400 

950253 НИСКИ 17.25 ДТ 800 800 700 500 
     

500 800 800 

5986613 НИСКИ 17.25 ДТ 400 400 400 200 
     

400 400 400 

26461 НИСКИ 17.25 ДТ 1000 1000 900 600 
     

800 1200 1200 
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721567 НИСКИ 17.25 ДТ 1600 1500 1200 700 
     

1200 1200 11200 

20780112717 НИСКИ 11.04 ДТ 800 800 800 700 
     

500 800 800 

35332 НИСКИ 17.25 ДТ 800 800 1100 600 
     

700 700 700 

13249 НИСКИ 17.25 ДТ 400 400 400 200 
     

300 300 300 

20780203030 НИСКИ 11.04 ДТ 800 800 800 500 
     

500 900 900 

2395 НИСКИ 7.36 ДТ 700 700 900 600 
     

700 1200 1200 

8017712 НИСКИ 17.25 ДТ 900 800 900 300 
     

800 900 900 

2713906 НИСКИ 17.25 ДТ 1400 1600 1500 700 
     

1200 1500 1500 

974123 НИСКИ 17.25 ДТ 1800 2000 1500 800 
     

1200 1500 1500 

1476438 НИСКИ 17.25 ЈТ 500 400 300 100 
     

300 300 300 

8017892 НИСКИ 17.25 ЈТ 500 500 500 200 
     

500 500 500 

2713957 НИСКИ 17.25 ДТ 1100 1000 1200 600 
     

500 1200 1200 

21080212671 НИСКИ 17.25 ДТ 1100 1000 1100 700 
     

800 900 900 
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98706 НИСКИ 17.25 ДТ 700 600 700 400 
     

500 600 700 

4339311 НИСКИ 17.25 ДТ 1800 1600 1600 800 
     

1600 2700 2200 

5280554 НИСКИ 17.25 ДТ 3200 2100 1900 800 
     

2500 1300 2500 

71481 НИСКИ 17.25 ЈТ 1200 1000 1000 400 
     

1000 900 1000 

300701 НИСКИ 11.4 ДТ 600 600 600 300 
     

600 700 700 

5809380 НИСКИ 17.25 ДТ 2000 1900 1700 1000 
     

1300 1200 1800 

5809343 НИСКИ 17.25 ДТ 1100 1000 900 600 
     

800 900 1000 

20780206151 НИСКИ 11.04 ДТ 600 600 600 300 
     

300 300 600 

187666 НИСКИ 11.04 ДТ 600 600 500 400 
     

400 400 600 

5809318 НИСКИ 17.25 ДТ 1000 900 800 500 
     

800 800 900 

2385 НИСКИ 7.36 ДТ 500 400 400 200 
     

200 400 400 

7243074 НИСКИ 17.25 ДТ 1800 1600 1100 600 
     

1100 1400 1500 

5249060 НИСКИ 17.25 ДТ 2400 2200 2000 1000 
     

1200 1800 2200 
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73522 НИСКИ 17.25 ДТ 400 400 400 200 
     

200 400 400 

138276 НИСКИ 11.04 ДТ 400 300 300 200 
     

200 300 300 

20780112630 НИСКИ 17.25 ДТ 1400 2200 1200 800 
     

1500 1300 1500 

7180112 НИСКИ 17.25 ДТ 1200 1100 1200 600 
     

1100 1100 1100 

7034614 НИСКИ 17.25 ЈТ 2500 1800 2300 900 
     

1700 1600 1700 

24071 НИСКИ 13.8 ДТ 700 700 700 300 
     

600 600 600 

5326122 НИСКИ 17.25 ДТ 1800 1900 1800 1100 
     

1000 1800 1800 

  НИСКИ 17.25 ЈТ 300 300 300 100 
     

200 300 300 

6166129 НИСКИ 17.25 ДТ 1100 1800 1300 1300 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 1000 

227624 НИСКИ 
  

1200 1400 1400 1500 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1400 1400 

21180226764 НИСКИ 11.04 ДТ 300 300 300 200 
     

200 300 300 

21080222634 НИСКИ 11.04 ДТ 300 200 200 100 
     

200 200 200 

53078 НИСКИ 11.04 ДТ 200 200 200 100 
     

100 300 300 
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65454 НИСКИ 11.04 ДТ 700 700 700 300 
     

300 400 400 

50895 НИСКИ 11.04 900 900 900 400 
     

400 700 700 

  
 

UKUPNO 
 

169150 165050 150450 86950 4150 4250 4250 4250 4250 131450 146650 153750 
     

                
     

            
SVEGA UKUPNO 1 024 600 

 
     

 

 

 

 

ЛЕГЕНДА:  ЈТ – Једнотарифно бројило      

                       ДТ – Двотарифно бројило 
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Predvidjene vrednosti utroška električne energije za 2014 godinu po mesecima 
 POSLOVNA ZGRADA JKP "GRADSKA TOPLANA" 
 ED broj: 361 109961 
 Odobrena snaga: 70 kW 
 Kategorija:                                                                               Niski napon TG4/4 
     Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar UKUPNO 

Aktivna energija VT kWh 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 72000 

Aktivna energija NT kWh 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 

Reaktivna energija kVArh 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 48000 

Obračunska snaga kW 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
  

 

 

 
Predvidjene vrednosti utroška električne energijeza 2014 godinu po mesecima 

 BELA KUĆA JKP "GRADSKA TOPLANA" 
 ED broj: 361 79600 
 Odobrena snaga: 11 kW 
 Kategorija:                                                                      Široka potrošnja  TG10/6 
     Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar UKUPNO 

Aktivna energija VT kWh 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 

Aktivna energija NT kWh 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 

Obračunska snaga kW 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
  


